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 ملخص:   

إن صلاح التجربة االقتصادية الصينية ممنها من الظفر مبمانة عادلية بٌن الدول الصناعية المربى،  وثربم مربا يربنعمي اليربمم مربن  رب ل       
و العملية االقتصربادية العادليربة لمربف. وت ربمر ادلنظربمر ا يفرب لس يف السيايربة الصربينية  وانفتالهربا علرب    تأثًنثا يف مسرح الع قات الدولية

االقتصربرباد العربربادلس وت ربربجيث االيربربترمار اخلربربارجس وإعربربادة ثيملربربة ادلةيسربربات االقتصربربادية عربربن جريربربك االعتمربرباد علربرب  مربربنه  التميربرب  والتربربدرج 
ا الظروف لتنصهر يف بمتقة اقتصاد السمق احلر الربيي قادثربا لتيقيربك ظلربم اقتصربادي جعلها تتخلص من إرث النزعة ا يديملمجية و ثيأ ذل

ا يفرب لات الربا اعتمربدت عليهربا  ثربم اسيربرع عادليربا. ويف ثربيا السربياق نفسربت  جرباات ثربية الدرايربة ادلربمجزة لتسربلى اساربماا علرب  مسربار
 الصٌن يف بناا اقتصادثا المجين.

 
Résumer : 

 

     La réussite de l’expérience économique de la chine sa donne une place mondiale très 

importante parmi les grandes puissances  industrielles du monde. Cette position, favorise la chine 

d’exercer une influencé sur la scène politiques internationales et dans toutes les opérations 

économiques mondiales.   

La progression de la vision de la réforme de la politique chinoise, et                                                                                          

sa l’ouverture à l'économie mondiale, plus sa stimulation de l’investissement extérieur et  son 

renouvellement de la restructuration des entreprises économiques basée sur la méthodologie de 

l’adaptation et de la graduation font à se débarrasser de l'héritage de la tendance idéologique, et du 

fait, il lui a consacré tous les éléments de la réussite dans le domaine de l’économie du marché 

libre, ce qui a lui donné une croissance rapide sur l’échelle mondiale. 

    Dans ce même contexte, la présente étude met en lumière le  parcours des réformes qui ont été 

adoptées par la Chine pour sa construction de leur économie nationale. 

 

: التجربربربة االقتصربربادية الصربربينية  ا يفربرب ح االقتصربربادي  التيربربديا االقتصربربادي  التنميربربة االقتصربربادية  الكلماااا الماتاةياا 
 .اقتصاد السمق  العقيدة ا يف لية الصينية
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من التجارب الناجية والفريدة  8791تعد جتربة التيديا وا يف ح االقتصادي للصٌن مني        
من نمعها يف تاريخ الب رية  نظرا دلا لققتت من معدالت ظلم مدث ة جعلت ثيا البلد العريك يرتقس 

يزت يف ورتة وجيزة إىل مصاف الدول المى، يف العامل  وا يف لات الا قامت هبا الصٌن دت
 بالبساجة لمهنا مل حتمف سل  ا شام  يف اسيفف بف اعتمدت عل  التدرج لسب يلم اسولميات.

ليلك رلزت يف بادئ اسمر عل  ت جيث ا نتاج لتيقيك االلتفاا اليايت بغية إ راج البلد من       
رد الصيين من شبح الفقر وااللتياج. ونظرا لقمة اجلانب الرولس الممنفمشيميس اليي يتميز بت الف

  ل ت بعت باحليمية واالنضباط والتفاين ولب العمف اجلماعس ايت اعت ثية اسمة أن حتدث 
تغيًنا جيريا يف نظامها االقتصادي واالجتماعس يف رونك منسجم ومتمامف ومستمر انته  هبا إىل 

التدرج والتمي   التيمل من الت بيقات االشرتالية إىل ت بيقات اقتصاد السمق  وذلك ووقا دلنه  
 لإجار أ ًن دلسارثا التنممي. 

وبنااا عل  ذلك  يألاول يف ثية ادلقالة حتليف عمليات البناا االقتصادي الا اعتمدت عليها       
 .الصٌن من   ل برام  ا يف ح الا قامت هبا عل  مستم، الق اع الزراعس والصناعس وادلايل

 الصين :تطور فلسا  اإلصالح االقتصادي في  -1
(  بتبنيت 8797-8791) " Mao Zedongماوتسس تمنغ   "دتيزت ورتة لمم الزعيم الصيين      

لإليديملمجية االشرتالية لميمر أيايس تقمم عليت لف السيايات الدا لية واخلارجية للصٌن  لىت 
فمري يف بنائت ال "ماو تسس تمنغ"أيفبيت من أثم مقممات ال خصية للفرد الصيين. وقد اعتمد 

عل  النظرية ادلارلسية وليفها ووقا خلصائص البيئة الصينية  وجعف منها أيايا جمثريا  يف لف 
م الف التنمية االقتصادية واالجتماعية مث ارورة التمسك بقيم الرمرة  واحملاوظة عل  الرقاوة 

ضة      ل نفتاح الممنفمشيميية يف إجار ا يديملمجية ال يمعية الداعية لأللادية الفمرية  والراو
 . ⁽1⁾اخلارجس 
جمعا يف  (8791 -8711)الرمرة الرقاوية  " ماو تسس تمنغ "وتعزيزا ذليا التمجت أجلك        

حتقيك قفزة لى، إىل اسمام  ولمن منيت ثية اجملهمدات بالف ف نظرا سن ييايات التنمية 
االشرتالية يف ثية الفرتة اعتمدت عل  مرلزية الدولة و رلزت عل  الصراع ال بقس اليي لف زلف 

لمجية احلديرة  البناا االقتصادي العلمس. و بالتايل  ثية السيايات روضت ايتخدام التغًنات التمنم 
ودعم  ادلعارف وادلهارات الفنية والفردية  وأية  أومار تدعم للرواثية والمورة االقتصادية  ومانت 



النتيجة لارثية ومل ترق  إىل ادلستم، اليي لان يأملت ال عب   ايفة ما تعلك منها بتيسٌن الظروف 
 .⁽2⁾ادلعي ية وتموًن احلجات اسيايية للمماجن الصيين

ث اشة االقتصاد الصيين واع  ادلستم، ادلعي س اليي راوقت انت ار لبًن للفقر يف احلقبة  إن     
اليي أيفبح يدعم   "دن  ثيساو بن  "ادلاوية لفز عل  بروز دعاة التيار ا يف لس ادلعارض بزعامة 

را دلا لققتت إىل ارورة االنفتاح عل  ا قتصادات اللىالية للدول المى، بغية تفعيف عجلة التنمية نظ
الرأمسالية من ت مر وازدثار ل عمهبا  ولمن ثيا التيار واجت معاراة قمية من قبف دعاة التيار احملاوظ 

م   تعزز التيار ا يف لس 8791. ولمن بعد وواة ثيا اس ًن عام "تسس تمنغماو  "من أنصار
ب ال يمعس الصيين  اليي لان ي غف منصب رئيي قسم الدعاية يف احلز  "ثم ياو بان "بانضمام 

اسمر اليي ياعد عل  ورض مناق ة نظريات ا يف ح االقتصادي دا ف احلزب أثناا انعقاد الدورة 
 :⁽3⁾م   والا تتمرف ويما يلس8791الرالرة للجنة ادلرلزية لليزب يف ديسمى 

ن الدور : هتدف إىل القبمل بأي ييايات تقمد إىل حتقيك النمم االقتصادي واحلد منظري  القط -
 ا يديملمجس يف العملية االقتصادية.

: هتدف إىل واث اسراية ادل ئمة لتهيئة الظروف البيئية لتبين يياية نظري  عصاور القاص -
 اقتصادية رأمسالية يف إجار اخلصائص االشرتالية الصينية.

وتعد ثية الدورة  من أثم االجتماعات ادلرلزية لليزب ال يمعس إذ مت ويها اختاذ قرارات جيرية     
اسمر  ؛و لامسة تتعلك مبستقبف الصٌن  ومت ويها تغيًن تمجهات السل ة الصينية يف السياية اخلارجية

من القمل  أنت هبيا التغيًن اليي أد، إىل تراجث دور النزعة ا يديملمجية يف العملية السيايية. وعليت ؽل
بدأ االنتقال التدرغلس للصٌن من يياية االنغ ق عل  اليات إىل يياية االنفتاح عل  العامل 

 اخلارجس.
عل  مقاربات النظرية الماقعية ادلبنية  " دن  ثيساو بن  "ترتمز ثية ا يف لات الا قام هبا       

لان ير، أن التعصب للنزعة ا يديملمجية لانت يببا يف   عل  مفهمم القمة وادلصلية المجنية  وليلك
تأ ر اجملتمث الصيين. وعل  ثيا اسياس  أيفبح من ادلهم عل  الصٌن أن تنته  يياية براغماتية ال 
يهمها ويها ا يديملمجية  يماا لانت شيمعية أو رأمسالية  وإظلا ادلهم البيا عن الميائف الفعالة 

دن   "دية وحتسٌن ادلستم، ادلعي س للمماجنٌن. ويف ثيا السياق  أجلك لتيقيك التنمية االقتصا



ليي ادلهم لمن الق ة  أبيض أو أيمد مادامت الق ة تص اد  "عبارتت ال هًنة بقملت: " ثيساو بن 
 .⁽4⁾ "وأرا وهس ق ة جيدة 

عمليات   بدأت السل ة الصينية اجلديدة يف 8791و يف السنة اسوىل لإليف لات من عام       
 ؛ا يف ح االقتصادي ان  قا من البيئة الدا لية  وحتت رعاية احلزب ال يمعس الصيين احلالم للب د

اسمر اليي ياعدثا يف أن دتزج بٌن العنايفر االقتصادية ل شرتالية مث العنايفر االقتصادية للرأمسالية. 
االقتصاد ادلمجت مرلزيا إىل اقتصاد  وبالتايل  تعد ثية اخل مة اجلبارة االن  قة اسوىل للتيمل من

. ومن ثنا صلد أن ثيا االنتقال التدرغلس اليي قامت بت السل ة ⁽5⁾السمق ادلتفتح عل  العامل 
الصينية ياثم إىل لد لبًن يف جتنيبها الفما  والعن  واالنق بات السيايية اخلارجية  لما لدث 

 يف بلدان أوربا ال رقية. 
تمدت الصٌن يف عقيدهتا ا يف لية عل  مبدأ التسلسف  إذ اقتصرت ومن جهة أ ر،  اع    

جتارب ا يف ح يف البداية عل  مناجك زلدودة  وعند صلالها يتم نقلها إىل لامف ادلناجك يف الب د  
وثيا اسيلمب يقتصر عل  ق اع معٌن مث يتم تعميمت عل  الق اعات اس ر،  شلا ياعد عل  

لما أن ثيا اسيلمب ا يف لس اجلديد القائم عل   .⁽6⁾ريقة عق نية ايتمرار ثية العملية ب 
التدرج وور بيئة عمف آمنة ل قتصاد الصيين الناشئ  لينمم ب ريقة يلسة و شلنهجة   حتميت من 

  أ  ار اال ت ل واالهنيار يف تلك الفرتة.
وع وة عل  ذلك  ايت اعت الفلسفة ا يف لية الصينية الا زاوجت بٌن االشرتالية      

والرأمسالية  أن تقلف من تأثًن ويي رة ادلةيسات السيايية عل  نظًنهتا االقتصادية عمي ما لان 
 "متعام  بت يابقا  وبفضف ثيا ال رح اجلديد ريم ا يف ليمن يف الصٌن تمجها سلالفا لرؤية

الا لانت ويها ا يديملمجية وادلرلزية عام ن أياييان يف بناا السياية الدا لية  "اوتسس تمنغم
ويف ثيا السياق  ؽلمن القمل أن التيار ا يف لس صلح يف إد ال تعدي ت جمثرية  .⁽7⁾ للدولة

النظام الرأمسايل عل  النظرية االقتصادية االشرتالية يف الصٌن  وأثبت إممانية االيتفادة من إغلابيات 
 مادام اذلدف من ذلك ثم حتقيك النمم االقتصادي و ترقية اجملتمث الصيين.

 
 
 



 :دوافااع اإلصاالح االقتصاادي -2
 :⁽8⁾ؽلمن أن نلخص أثم العمامف الا ورات إيف ح ادلنظممة االقتصادية يف الصٌن ويما يلس    
تدين يف ادلستم، ادلعي س  و انت ار الفقر بٌن . اطلفاض نسبة التنمية االقتصادية  وما راوقها من 8

أوياط ال عب الصيين  لف ثيا زاد يف تفاقم ادل الف االجتماعية للدولة الا أيفبيت عاجزة عن 
 تأمٌن احلاجات الضرورية للمماجن الصيين.

ية .صلاح النظام الرأمسايل يف حتقيك رواثية شعمب الدول الغربية  وأيضا صلاح التجارب االقتصاد2
 الرأمسالية يف بعض الدول اآلييمية  وال ييما اليابان ولمريا اجلنمبية. 

. اآلثار السلبية الا  لفتها الرمرة الرقاوية ادلاوية عل  اجملتمث الصيين من   ل إ فاق تبين النزعة 0
 ا يديملمجية لعقيدة زلمرية يف حتقيك التنمية االقتصادية.

الداعٌن إىل االنفتاح عل  الرأمسالية  بقيادة )دن  ثيساو بن ( إىل .ويفمل أنصار التيار ا يف لس 9
اسمر اليي دوث بصانث القرار إىل العمف عل  تميي  السياية الدا لية  ؛ثرم السل ة التنفييية

 واخلارجية يف الصٌن مث ادلستجدات الدولية   ايفة يف الق اع االقتصادي والسيايس.
 الصيني :برامج التحديث االقتصادي   -3
  قررت اللجنة 8791  ل انعقاد ادلةدتر احلادي ع ر لليزب ال يمعس الصيين يف ديسمى    

ادلرلزية لليزب ادلصادقة عل  ادلخ ى العام لإليف ح االقتصادي "برنام  التيديرات اسربعة"  ومت 
مث الت مرات الا  الرتليز ويت عل  أثم احملاور المى،  عادة ثيملة وبناا نظام اقتصادي يتناغم
 يعروها االقتصاد الرأمسايل العادلس  وؽلمن تلخيص ثيا الىنام  يف النقاط التالية :

. إرياا يياية اقتصادية جديدة  بغرض دوث عجلة التنمية  وجعلها ألرر تميفا وانفتالا عل  -
يف ثيا السياق  قسم ادلتغًنات الا عروها االقتصاد العادلس الا غلبت عليت الصبغة الرأمسالية. و 

مست ار اسمٌن العام السابك  لليزب ال يمعس " زثاو زيان " لمممات الدول إىل أربعة رلممعات 
من ليا التعامف واالنسجام مث التغًنات السيايية واالقتصادية الا تصيب اجملتمث الدويل  وثس  

 : ⁽9⁾لاآليت 
السل ة و البنية االقتصادية ذلية الدول غًن أ(. لمممات جامدة واقتصاد جامد: معىن ذلك أن نمع 

 ويايت .م مةثلة  للتمي  مث ادلتغًنات العادلية مرف : ا حتاد الس



ب(. لمممات مرنة و اقتصاد جامد: معىن ذلك أن آليات التمي  دا ف السل ة السيايية  مث 
 ذلند.الماث اجلديد أوور وأيرع من آليات التمي  يف الق اع االقتصادي مرف: لالة ا

ج(. لمممات جامدة واقتصاد مرن : ثيا النمى  من الدول يممن ويت الق اع االقتصادي ألرر 
 قابلية و قدرة عل  التمي  مقارنة بالسل ة السيايية  ومرال  عل  ذلك: دول النممر اآلييمية.

تعان مبرونة د(. لمممات مرنة واقتصاد مرن: يف ثيا النمى  السل ة السيايية والبنية االقتصادية تتم
عالية من االنسجام والتمي  مث التغًنات الدولية  ودترف ثية اجملممعة الدول ادلت مرة . وثنا " زثاو 
زيان " يةلد عل  ارورة أن تعمف الصٌن بمف جهد بغية االنضمام إىل ثية اجملممعة الا تقمد 

 االقتصاد العادلس.
إيف ح الق اعات ا نتاجية بداا بإيف ح الق اع . التسلسف يف أولميات التنمية مث إعادة ثيملة و -

 الف لس ليليت الق اع الصناعس وادلايل مث الق اع العسمري لمرللة أ ًنة. 
 . العمف عل  االنضمام إىل ادلنظمات التجارية واذليئات ادلالية الدولية.-

مرات العادلية  . تعزيز البيا العلمس عن جريك إيف ح منظممة التعليم العايل مبا يمالب الت -
ختصص  هبدف الرتليز عل  التخصصات الا   439إىل  189و فض عدد التخصصات من 

  بدأت جلنة التعليم 8779  وبداا من عام ⁽11⁾حتتاجها العملية ا نتاجية ل قتصاد الصيين
 .(  ة إيف ح ادلضامٌن الدرايية للقرن المالد والع رين  )المجنية بتنفيي 

 : (1714-1791)اإلصالةاا على مستوى القطاع الزراعي  - 4
يعتى الق اع الزراعس أول الق اعات الا لضيت با يف ح لسب اسولميات الا ي رهتا     

الصٌن  وبالرغم من يفعمبة التضاريي وادلناخ ال بيعس الليان غلع ن جزاا لبًنا من ثيا البلد غًن 
عت أن حتقك تقدما لبًنا يف ثيا اجملال   بداا بايتص ح م ئم للزراعة  إال أن الصٌن ايت ا

مليمن ثمتار من ادلسالة  803مسالات شايعة أيفبيت اليمم يفاحلة للزراعة والا تقدر حبمايل 
 .⁽11⁾ ا مجالية للصٌن

ولمرللة أولية بدأ إيف ح الق اع الزراعس باختاذ عدة إجرااات  منها إلغاا المممينات       
والتعاونيات الزراعية  وتمزيث اسرااس عل  العائ ت الا دتتهن الف لة عم  ذلا مث السماح ذلم 

قات وتنميث حبرية ا تيار أنماع احملايفيف الا يرغبمن يف زراعتها. وثم ما ياعد عل  تفجًن ال ا
ادلبادرات ا نتاجية  و لك التناوي بٌن الف لٌن   ايفة بعد أن أيفبيت ومائد الف لٌن تقاس 

 .⁽12⁾عل  أياس وورة لمية ا نتاج وليي اسجر



م  أع ت القيادة الصينية الضما اس ضر لتيميف ويائف ا نتاج من  ادللمية 8719ويف ديسمى    
يف الق اع الزراعس  لما قامت بإقرار لف اذليالف الف لية اجلماعية  اجلماعية إىل ادللمية اخلايفة 

وتعميضها بنظام جديد عرف بايم نظام احليازة العائلية  وت جيعا ل بقة الف لٌن اعتمدت الدولة 
عل  يياية ختفيض أيعار بيور ادلنتمجات الف لية  اسلرر ايته لا مرف )اسرز  القمح  الق ن(  

. ثية التيفيزات 8718-8797بٌن ينمات  %93ة التخفيضات إىل لمايل وقد ويفلت نسب
نت  عنها زيادات معتىة يف العملية ا نتاجية اخلايفة بالق اع الزراعس  وعل  يبيف ادلرال صلد بٌن عام 

  وثم ما يعادل زيادة مبقدار %93أن نسبة احملايفيف الزراعية زادت بربيمايل  8710إىل  8791
اسمر اليي ايتلزم  ؛لما أدرلت الصٌن أعلية العناية باسقاليم الريفية  .⁽13⁾مليمن جن  833

ارورة تنميتها وت ميرثا وت جيث الن اط الف لس ويها هبدف الميفمل إىل حتقيك االلتفاا اليايت من 
 .⁽14⁾الغياا لمف يمان الصٌن 

 1981ال يمعس الصيين عام  ومن جهة أ ر،  لقد لان لنظام احليازة العائلية اليي أقرة احلزب    
أثر إغلايب عل  نفسية الف لٌن  شلا  لك راب ا قميا بٌن الف لٌن و أراايهم  وزادثم حتفيزا عل  

  قررت السل ة 1985زيادة ا نتاج و ايترمار ألى لرؤوس أمماذلم يف الق اع الف لس. و يف عام 
من مردود     ادلفرواة عل  الف لٌن الصينية إلغاا لتمية تزويدثا بتلك احلصص من ا نتاج 

يف الفائض      احملايفيف الزراعية بايترناا احلبمب الغيائية و الق ن  وثم ما أع اثم لرية التصرف
 من ا نتاج عمي ما لان متعامف بت يابقا.

  وبالتايل نستنت  أن ثية ا جرااات ادل بقة يف ا يف لات أوجدت تناوسا لبًنا بٌن الف لٌن      
و شجعت عل  ظهمر ظلى  إنتاجس جديد يف الق اع الزراعس يعرف بالتخصص العائلس أي لف 
عائلة تتخصص يف نمع ما من ا نتاج )  ضر  ومالت  تربية دواجن   تربية مماشس  أمساك(. ومن 
جانب آ ر  ثيا التناوي الزراعس  لك جبقة ثرية من الف لٌن ياعلما يف ت مير الق اع الف لس 

 يي أيفبح ي مف اجلهمر اسيايس يف تموًن الغياا لمامف ال عب الصيين.ال
    
 

مليمن  311ومن النتائ  ا غلابية الا لققها ا يف ح الزراعس لمنت ايت اع أن ػلمل ضلم       
يفيين من ال بقة المادلة الفقًنة إىل ال بقة المي    ليا صلد أنت يف السبعينات لان لمايل ثلا 

 % 11ن يمان الصٌن يصنفمن لفقراا يعي من بأقف من دوالر والد يف اليمم  أما اليمم وإننا صلد أ



وقى من يمان الصٌن يعي من حتت ثيا التصني . وبالتايل  الصٌن اليمم تعتى من ألى 
االقتصاديات العادلية يف الق اع الزراعس. لما أهنا أيفبيت حتتف ادلراتب اسوىل يف إنتاج اسرز والق ن 

 ئية.والقمح واليرة وال عًن وال اي  وض  عن إنتاجها ادلتنمع يف جتارة السلث الغيا
الف لٌن             وبفضف ثيا الت مر ادلستمر يف ويائف ا نتاج اليي راوقت تممين م يٌن        

من  وادلهنديٌن والتقنيٌن يف ثيا الق اع  أيفبيت الصٌن اليمم دتتلك نظاما زراعيا ناجيا تست يث
 .⁽51⁾ان ادلعممرة من يمرب %22مليار نسمة ؽلرلمن  1.3  لت تموًن اسمن الغيائس سلرربر من 

 :اإلصالةاا على مستوى القطاع الصناعي - 5
 : (1772-1713)المرةل  األولى من  -  1.5
شجث السل ات  نظرا للنجاح الباثر اليي حتقك يف  ضم ا يف لات يف الق اع الزراعس    

بدأت ثية ا يف لات االقتصادية بتيرير  ليا  الصناعس الق اع ضلم إيف ح االنتقالإىل الصينية 
الق اعات الصناعية بالتدري  من يي رت الدولة  ان  قا بتجسيد ال مرلزية يف يفناعة القرار  

 وتقليص نفمذ احلزب ال يمعس يف إدارهتا. 
 ٌن  اسول إيف حإيف لعل   الرتليز ويها متواجلدير باليلر ثنا  أن ثية العملية ا يف لية       

 إيف ح إجار يفو  .التسعًن نظام إيف ح والراين  دارهتاإ وأياليب الصناعية ال رلات ملمية نظام

  مت حتميف ال رلات العامة إىل شرلات تسيًن  ووقا آلليات ومبادئ الصناعية ال رلات ملمية
اسمر اليي زاد  ؛السمق  ليا مت نقف جزا مهم من ملمية ثية ال رلات إىل ادلدراا وادلمظفٌن ويها

  مت التسعًن نظام إيف حمن روح ادلبادرة وا نتاج  ووقا دلبدأ الزيادة يف حتقيك اسرباح. أما ويما ؼلص 
ويت إتباع نظام التسعًن ادلزدوج للسلث أي ثناك أيعار حتدد من قبف الدولة جلزا من السلث  واجلزا 

 % 99أيفبح ألرر من  2991ية عام اآل ر حتددة آليات السمق لمرللة أولية  ولمن مث بدا
 .⁽16⁾من اسيعار حتدد ان  قا من مةشرات السمق

تميعت ثية ا يف لات لتمنح العمال ورص ألى للتعبًن عن آرائهم يف وع وة عل  ذلك     
رلال عملهم. با ااوة إىل حترير الملدات التجارية بالتدري  مث إممانية الرت يص ل يترمار  

سات اخلايفة  وذلك لسب ما أقرتت قمانٌن تنظيم مةيسات الدولة الصناعية عام وإن اا ادلةي
م. وأيضا  مت منح ادلةيسات العمممية لرية دتميف برام  ا نتاج والتسميك  و واث القماعد 8710

التنظيمية الا حتدد الماجبات واحلقمق بٌن العمال و مةيساهتم. ثيا التيرير اليي عروت الق اع 



اسمر اليي شجث السل ة الصينية يف  ؛ياثم يف ايتق لية ادلةيسات  وحتسٌن أدائها االقتصادي
عل  إرياا نظربام غلمث بٌن التخ يى  وتفعيف السمق وتنظيم عنايفر العملية  8714ألتمبر 

االقتصادية  وحتليف الظماثر الناجتة عنها. وبالتايل  صلد أن ثيا ا نعاش االقتصادي اليي بدأ يظهر 
ل مباشرة ثية ا يف لات  دوث ادلةدتر الرالا ع ر لليزب ال يمعس الصيين ادلنعقد عام من   
  اليي يتليت أجمار أ ر، هتدف "ال مر اسول ضلم الرأمسالية "  لصياغة مفهمم جديد مسس برب8719

 .⁽17⁾إىل ايتمرار التيمل ضلم اقتصاد السمق  

ومني أوا ر الرمانينات أيفبح االقتصاد الصيين يعمف بماي ة نظامٌن سلتلفٌن )ال يمعية      
والرأمسالية( صليا يف حتقيك التعايش بينهما  ومن مث ايت اع ثيا النظام ادلزدوج جتنيب الصٌن من 

 .⁽18⁾يفدمة الرأمسالية ال رية الا تعرات ذلا البلدان ال يمعية يف أوربا ال رقية 
 :(2002 - 1772)المرةل  الثاني  من  -2.5
 شرلات إىل حتمذلا بعد لل رلات اخلايرة للمل عملية إغلاد إممانية ادلرللة ثية تضمنت       

لقد أع ت إعادة ثيملة ادلةيسات العمممية للدولة نمعا من  .أدااثا يف تتموك ومل مساعلة
ت جيعها عل  حتسٌن ويائف ا نتاج وحتقيك االيتق لية وادلسةولية احمللية يف التسيًن  وياعلت يف 

اسرباح  ولرية تسميك ادلنتمج  ومث ذلك ثية ادلةيسات العمممية مل تصمد أمام مناوسة ادلةيسات 
اخلايفة أو اسجنبية الا ت مرت بسرعة يف شىت الق اعات  ليا انتقلت لصتها من ا نتاج 

  وثم ما 8771يف  %21   لتصف إىل8772يف  %91إىل  8791يف  %94الصناعس من 
 يعمي لنا مد، تراجعها يف نسبة إنتاجها الصناعس.

  
 
وبالتايل ثيا اسمر  أد، هبا إىل عدم القدرة عل  مناوسة الق اع اخلاص اليي لان منظما       

تتخبى يف أزمات  8771ومهيم   لما أيفبيت اآلالف من ادلةيسات العمممية يف منتص  عام 
من    وثم ما أجى الدولة عل  تقدمي دعم مايل يف لرًن⁽59⁾مالية نظرا لتعراها خلسائر مادية لبًنة 

اسليان بغية إنعاشها من جديد وجتنيبها ا و س عن جريك منيها  قروض بنمية تارة  وتأجيف دوث 
 مرالز وتح   ل من يف ثية ال رلات العاملٌن تأثيف   أو إعادة مستيقاهتا الضريبية تارة أ ر،

مت إلصاا ما  . ومر  يف أوا ر التسعينات ديدةاجل  اريثادل وتحمث  ينسجم مبا التدريب  عادة



أل  مةيسة اقتصادية عمممية لانت عل  وشك ا و س  والا ايتفربادت  833من  %93يقارب 
 .⁽02⁾من ميزانية الدولة بغيربة إعادة تأثيلهربا  % 93بنسبة 
وشلا يبك عرات  ؽلمن أن نرجث العمائك الا أثرت يلبا عل  ثية ادلةيسات  أوال يف لمهنا         

غالبا ما تنتمس إىل ق اعات يفناعية وقدت القدرة عل  ممالبة يرعة التناوسية ادلفرواة من قبف 
ية وتموًن ادلةيسات اخلايفة  وليلك نظرا للسياية الا ورثتها قبف االنفتاح لاحلماية االجتماع

السمن للعمال ما شمف عبئا ثقي  عل  أربالها  وض  عن التدا ف يف القرار السيايس وا داري 
 ذلا.

 :(ةتااى اآلن -2002)المرةل  الثالث  من  -3.5
نظرا دلا لققتت الصٌن من ممانة عادلية  أيفبيت يف ثية ادلرللة ترلز عل  مبدأ التنمية ادلستدامة     

م باجلمدة العالية وترشيد ال اقات وادلمارد  وايتخدام التمنملمجيا الصديقة للبيئة  عن جريك االثتما
وثيا هبدف زيادة ا ممانات المامنة القتصادثا شلا ؽلمن أن ػلقك ذلا رلتمث متنايك تيوب ويت 
الفمارق االجتماعية الا ظهرت من جراا اتساع الفجمة بٌن اسغنياا وزلدودي الد ف جراا التيمل 
ضلم اقتصاد السمق. وهدف الصٌن يف ثية ادلرللة ثم احملاوظة عل  تمازهنا التنممي احلديا مبا 
يضمن ذلا االيتمرار يف حتقيك نسب عالية من النمم بغرض الروث من مستم، الرواة االجتماعس 

 . ⁽21⁾دلماجنيها 
ومث تقلد اجليف اجلديد لزمام احلمم يف الصٌن  بعد انعقاد ادلةدتر الرامن ع ر لليزب ال يمعس       

 بينغ جٌن شس لليزب العام اسمٌن جرح   وانتخاب جلنتت ادلرلزية اجلديدة 2382الصيين يف عام 
(Xi Jin Ping) لألمة العظيمة النهضة يف فرادلتم الصيين احللم تصمرة ويما ؼلص حتقيك 

 إىل الصيين الد ف ييصف  2343عام  احلزب لتأييي ادلئمية اليلر، حبلمل نتأ أي  الصينية

 اشرتالية ويفلت إىل بناا دولة الصٌن ممنتي  و 2382 عام عليت لان ما يضاع  د ف مستم،

 واث  الا مت ويها و   2389 عام ألتمبر يفجلنتت ادلرلزية  احلزب عقد ثية اسثداف ولتيقيك .لديرة

 :⁽22⁾لتجسيد ثيا احللم والا يأوجزثا ويما يلس  العريضة اخل مط
 يف إجار االشرتالية ذات اخلصائص الصينية. شامف ضلم عل  ا يف لات تعميك
 .وحتديا منظممتها القانمن دولة لممجتسيد 

 .حتقيك الرواة االجتماعس عل  ضلم شامف



 .شامف ضلم وعل  بصرامة احلزبشةون الدولة و   إدارة

 ولتيقيك ثية اخل مط غلب تمييث رلال ا يف لات يف اسنظمة التالية:        
 .وادلناوسة التنميةعن جريك  االقتصادي النظام إيف ح -
 .قمية مةيسات  دولةلبناا   السيايس النظام إيف ح -
 .االشرتالية القيمبتجسيد   الرقايف النظام إيف ح -
.ميثاجل يتعايش ويها يفٌن بناال و البيئس االجتماعس النظام إيف ح -
 .السل ة دلمارية والقانمين والدؽلقراجس العلمس اسيلمب باالعتماد عل  احلزب نظام إيف ح -

(  اليي يعمي لنا معدالت النمم االقتصادي الصيين  يتضح لنا 8ومن   ل ثيا اجلدول)      
 جليا مد، صلاح ميمانيزمات ا يف ح الا اعتمدهتا ثية الدولة يف ت مير بنيتها االقتصادية.  

 .(2015 -1770للاترة )  في الصين : معدالا النمو االقتصادي (1) جدول رقم                      

 % النمو االقتصادي في الصين السن  % النمو االقتصادي في الصين السن 
8773 7.0 2330 10 

8778 1 2339 83.8 
8772 89.2 2334 88.0 
8770 14 2331 82.9 
8779 80.2 2339 89.2 
8774 83.7 2331 7.1 
8771 10 2337 7.2 
8779 7.0 2383 83.9 
8771 9.1 2388 7.0 
8777 9.1 2382 9.1 
2333 1.9 2380 1.4 
2338 1.0 2389 9.0 
2332 7.8 2384 1.7 

 :،الموقع الدولي  المعلوماا الدولي،شبك  البنك وإةصاءاا بياناا :المصدر   

ttp://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.Z 

من   ل ادلع يات ادلمجمدة يف اجلدول  يتضربح لنربا أن نسربب النمربم الربا لققتهربا الصربٌن دلربدة أربربث    
تعتربربى نتربربربائ  عاليربربة و وريربربربدة مربربربن نمعهربربا  ليربربربا أنربربت عنربربربد لسربربربابنا  (2384 -8773)وع ربربرون يربربربنة 

وثربربس نتيجربربة جربربد عاليربربة  وؽلمربربن أن  % 7.89للمتميربربى العربربام دلعربربدالت النمربربم صلربربدة يعربربادل مربربا نسربرببتت 
ث ثربربيا النمربربم المبربربًن يف النربربات  احمللربربس ا مجربربايل للصربربٌن ومربربا حتقربربك ويهربربا مربربن ظلربربم اقتصربربادي إىل ادلربربنه  نرجربرب

 .التدرغلس والتجرييب اليي اعتمدت عليت يف التيمل إىل نظام اقتصاد السمق



 :اإلصالةاا على مستوى النظام المالي - 6
  أيفبيت ادلعام ت ادلالية يف الصٌن تسًن ووك نظام بنمربس مرلربزي قربمي ووعربال  1983مني        

وبسياية ألرربر مرونربة ويمربا ؼلربص مربنح القربروض وتسربيًن نسربب الفمائربد. لمربا أن ربأت الصربٌن عربدة بنربمك 
أعلهربربربربا: )البنربربربربك الف لربربربربس  البنربربربربك الصربربربربناعس و  "البنربربربربك الصربربربربيين ال ربربربربعيب"ورعيربربربربة تابعربربربربة للبنربربربربك ادلرلربربربربزي

التجاري(. ودعمت ثية ادلةيسات البنمية بإيف لات جربد إغلابيربة علرب  مسربتم، النظربام ادلربايل الربيي 
  الربيي عربزز يربل ة البنربك ادلرلربزي  1995مت تعزيزة مبجممعة من القمانٌن أعلها القانمن البنمس لسنة 

ن ربرباا ثربرب ث و لربربمل البنربربمك المربربى، للدولربربة إىل بنربربمك جتاريربربة مسربربةولة عربربن أربالهربربا و سربربائرثا   و أقربربر إ
(  بغيربربة دتميربربف ادل ربرباريث احلممميربربة  وثربربس: بنربربك الت ربربمير Policy Banksبنربربمك  ايفربربة بالتنميربربة )

الزراعس  بنك ا يربرتاد والتصربدير  بنربك الت ربمير. لمربا أيفرببح النظربام البنمربس الصربيين يسربتفيد مربن أربرباح 
تمربربمن النظربربام ادلصربربريف ويف المقربربت احلااربربر  ي .⁽23⁾المدائربربث ادلاليربربة الضربربخمة اخلايفربربة باالد ربربار والتربربموًن 

الصربربيين مربربن أربعربربة بنربربمك لربربى، للق ربرباع العربربام  وث ثربربة بنربربمك تنميربربة  واثنربربا ع ربربر بنمربربا جتاريربربا  والعديربربد مربربن 
 . ⁽24⁾تعاونيات إقراض ريفية  إىل جانب وروع من بعض البنمك اسجنبية 

  انفربربتح النظربربام البنمربربس الصربربيين علربرب  رأمسربربال اسجنربربيب شربربرط أن ال يتجربرباوز 2112وبدايربربة مربربن        
من القيمة ا مجالية  وثية ا جرااات لفزت ادلسترمرين عل  وربتح أريفربدة ماليربة وإيربداع  %25نسبة 

ممنربربغ  أمربربماذلم يف أغلبيربربة البنربربمك المربربى، يف الصربربٌن  وشربربجعهم أيضربربا علربرب  شربربراا اسيربربهم يف بمريفربربة ثمن
وشنغهاي و شنزن. أمربا بالنسرببة للسيايربة النقديربة للعملربة الصربعبة  أقربرت اللجنربة المجنيربة النقديربة التابعربة 

  ايربربتعمال نق ربربة نظربربام معربربدل الميربربى اربربد الربربدوالر اسمريمربربس. ويف 1994للبنربربك ادلرلربربزي منربربي ينربرباير 
   ⁽25⁾والرمقابربربربف الربربربد %2.1  روعربربربت الصربربربٌن مربربربن قيمربربربة اليربربربمان )الربربربرظلينيب( بنسربربرببة 2115جميليربربربة 

وويما ؼلص السياية النقدية يف الصٌن وقد ايربت اعت حتقيربك نتربائ  إغلابيربة دتخضربت عنهربا التياجربات 
نقديربربة جربربد معتربربىة بفضربربف إيفربرب ح ق اعهربربا ادلربربايل  وثربربم مربربا أثلهربربا إىل الربربت ل ادلرتبربربة الرانيربربة عادليربربا ويمربربا 

بعد اليابان الا بلغربت  2113مليار دوالر يف العام  411ؼلص االلتياجات النقدية اسجنبية مببلغ 
مليربربربربار دوالر زلتلربربربربة بربربربربيلك ادلرتبربربربربة اسوىل عادليربربربربا  ويف غضربربربربمن يربربربربنتٌن زادت ثربربربربية  664.6التياجاهتربربربربا 

  متصربربدرة بربربيلك 2115مليربربار دوالر يف العربام  811االلتياجربات النقديربربة اسجنبيربة للصربربٌن لتتجرباوز 
 .⁽26⁾ادلرتبة اسوىل عادليا 



إىل  1993صربربربيف الضربربربرييب عمربربربد الىدلربربربان الصربربربيين منربربربي نربربربمومى أمربربربا علربربرب  مسربربربتم، مةيسربربربات التي     
إيفربرب ح ادلنظممربربة القانمنيربربة اخلايفربربة بتنظربربيم ثربربيا الق ربرباع الربربيي ؽلرربربف ألربربد الرلربربائز الربربا تغربربيي ادلةيسربربات 
ادلالية. ويف ظف ثيا ا يفرب ح القربانمين عربرف التيصربيف الضربرييب يف الصربٌن تزايربدا مسربتمرا ليربا ويفربف 

مليار دوالر  أي بزيادة تصربف نسرببتها  733ر يمان  أي ما يعادل مليا 5131إىل  2117يف عام 
لبربربًنا ليربربا يف  ضربربم عربربامٌن متتربرباليٌن عروربربت السربربمق ادلاليربربة الصربربينية ت ربربمرا   يف العربربام. و % 33إىل 

 Produit ) مربربربربربن النربربربربربات  الربربربربربدا لس اخلربربربربربام %131إىل  2118ويفربربربربربف رأمسربربربربربال البمريفربربربربربة يف عربربربربربام 

Intérieur Brut :PIB ) 11أيربن ويفربف إىل  2115مقارنربة بعربام  %121رب أي بزيربادة تقربدر برب% 
 .⁽27⁾وقى 
يف مسربربربارثا  ييايربربربة ا يفربربرب ح االقتصربربربادي الربربربا تبنتهربربربا الصربربربٌنن شلربربربا يربربرببك عراربربربت  ؽلمربربربن القربربربمل أ     

وأثلتهربا لرتتقربس إىل ادلرتبربة الرانيربة يف تصربنيفات اقتصرباديات  لملتها إىل ما يسربم  مبصربنث العربامل التنممي
و  الصٌن اليمم مرلزا جليب االيترمارات أيفبيت لما العامل بعد الماليات ادلتيدة اسمريمية مباشرة.

ق ربربب يفربربناعس  و          مربربايل لبربربًن وهربربس مرلربربزبربربيلك  رؤوس اسمربربمال اسجنبيربربة. واآلالف مربربن ث يربربجتم
يف ذلربك علرب  قربمة      وتعتمربد   ا جتارية اخمة تتميز بنسب عالية من الت ربمرتلك يمقؽل  عادلس ثام

  ربربميرلأليربماق العادليربربة عربن جريربربك تمريرب  وت اغزوثربربادلةثلربة. لمربربا صليربت ثربربية اس ربًنة يف يربدثا العاملربربة 
مث الدول الصربناعية المربى، التعاون  ها جملاالتتمييع  إىل جانب ع قاهتا التجارية مث لف دول العامل

اليابربربربربان والماليربربربربات ادلتيربربربربدة اسمريميربربربربة وا حتربربربرباد اسوريب ودول جنربربربربمب شربربربربرق آيربربربربيا ودول أمريمربربربربا  مرربربربربف
 اجلنمبية. وبالتايل ؽلمن القمل أن التجربة االقتصادية الصينية ثس جتربة ناجية بامتياز.
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